
                                  Załącznik nr 3 
Tabela nr 1  

 

 Plan  i wykonanie przychodów  budżetu  gminy na 31.12.2014 roku 
 

§ Nazwa Plan 
przychodów 

w zł 

Wykonanie 
w zł 

% wyko 
 -nania 

902 Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych  
na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

115.847,26 18.000,00 15,54 

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej 
w tym na wyprzedzające finansowanie 

751.158,46 
 
 

751.158,46 

647.839,08 
 
 

647.839,08 

86,25 
 
 

86,25 
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 

ustawy 
384.740,91 384.740,91 100,00 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  
na rynku krajowym 
w tym na wyprzedzające finansowanie 

4.675.924,39 
 

0,00 

4.675.924,39 
 

0,00 

100,00 
 

0,00 
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 516.726,76 516.726,76 100,00 

 Razem 6.444.397,78 6.243.231,14 96,88 
Z planowanych przychodów:  

  - dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
w kwocie       5.693.239,32 zł      
- zostaną sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej                               751.158,46 zł  

 
Planowane przychody w kwocie 6.444.397,78zł dotyczą: przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie 5.427.082,85 zł, wykonano 5.323.763,47 zł w tym: 

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowo-rekreacyjny przy „Starym 
Parku„ w Byczynie” w wysokości 500.000,00 zł, wykonano 396.680,62 zł 

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 251.158,46 zł, 
wykonano 251.158,46 zł 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacyjnego wsi Roszkowice” 
w wysokości 275.924,39 zł, wykonano 275.924,39 zł 

- kredyt z Banku Rolników w Opolu na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości” w kwocie  
900.000,00 zł, wykonano 900.000,00 zł 

- kredyt BS Wołczyn na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w wysokości 2.300.000,00 zł, wykonano  
2.300.000,00 zł 

- kredyt z BS Łubniany na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.200.000,00 zł, 
wykonano 1.200.000,00 zł. 

przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 115.847,26 zł w tym: 

 - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, udzielonej w roku 2013, spłata 
została prolongowana do 31.12.2015 roku 
- Stowarzyszenie OSP w Jakubowicach spłaciło pożyczkę w kwocie 18.000,00 zł udzieloną w 2013 roku 

przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 384.740,91 zł  

przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 516.726,76 zł. 

 
 
 
 
 
 



                                           Załącznik nr 3 
                                                                          Tabela nr 2  

 

Plan i wykonanie rozchodów budżetu gminy  na 31.12.2014 roku 
 
Lp. Nazwa Plan w zł Wykonanie w 

zł 
% 

Wykonania 
 Razem spłaty 7.821.983,13 3.001.892,80 38,38 
  

§ 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek  
i kredytów 

 
 

4.514.142,13  

 
 

2.555.212,18 

 
 

56,60 
1. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska  

w Opolu - umowa 1658/2008/1229/INW 
 

402.000,00 
 

402.000,00 
 

100,00 
2. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska  

w Opolu - umowa 2618/07/2009/1229/INW 
 

50.000,00 
 

50.000,00 
 

100,00 
3. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska  

w Opolu - umowa 2040/08/2009/1229/INW 
 

134.000,00 
 

134.000,00 
 

100,00 
4. spłata kredytu z  Banku Ochrony Środowiska  

w Opolu - umowa 2594/07/2009/1229/INW 
 

145.000,00 
 

145.000,00 
 

100,00 
5. spłata kredytu z BS Namysłów  

- umowa KR-12-02467 
 

111.400,00 
 

111.400,00 
 

100,00 
6. spłata kredytu z BS Wołczyn 

 - umowa 1/JST/11/5 
 

487.812,18 
 

487.812,18 
 

100,00 

7. spłata kredytu z BS Bank Rolników w Opolu 
- umowa 1/JST/09 

 
75.000,00 

 
75.000,00 

 
100,00 

8. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00001851/00 

 
300.000,00 

 
300.000,00 

 
100,00 

9. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00002093/00 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,00 

10. spłata kredytu z  ING Bank Śląski Olesno 
- umowa 685/2009/00002223/00 

 
200.000,00 

 
200.000,00 

 
100,00 

11. spłata kredytu z BS Namysłów 
- umowa KR-13-02438 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

 
100,00 

12. spłata kredytu z BS Wołczyn  
- umowa 1/JST/13/5 

 
1.958.929,95 

 
0,00 

 
0,00 

13. spłata kredytu Z BS Wołczyn 
-umowa 1/JST/14/5 

450.000,00 450.000,00 100,00 

 § 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

 
 

3.307.841,00 

 
 

446.680,62 

 
 

13,50 
14. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Opolu  na zadanie 

inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
gminy Byczyna etap I Roszkowice” 
- umowa 8/2012/G-08/OW-OT/P 

 
 
 

50.000,00 

 
 
 

50.000,00 

 
 
 

100,00 
15. Spłata pożyczki z BGK na zadanie inwestycyjne pn. 

"Kompleks sportowo-rekreacyjny przy "Starym Parku" 
w Byczynie" 
- umowa PROW413.11.04071.16 

 
 
 

500.000,00 

 
 
 

396.680,62 

 
 
 

79,34 

16. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej gminy Byczyna etap I Roszkowice” 
- umowa PROW321.11.02211.16 

 
 
 

2.289.189,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

0,00 
17. Spłata pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na 

zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek w Byczynie” 
- umowa PROW321.11.04295.16 

 
 

468.652,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 



Planowane rozchody w kwocie 7.821.983,13 zł zostaną spłacone z niżej wymienionych źródeł: 
1. z przychodów w kwocie   2.101.467,67 zł w tym: 
- wolne środki       384.740,91 zł 
- nadwyżka z lat ubiegłych     516.726,76 zł 
- kredyty i pożyczki   1.200.000,00 zł 
2. z dochodów UE w kwocie  5.678.668,36 zł 
3. z dochodów budżetu w kwocie                41.847,10 zł 
 
Planowane rozchody  w kwocie 6.204.583,13 zł, wykonano w kwocie 1.384.492,80 zł dotyczą: 
 
- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej gminy Byczyna” wysokości 487.812,18 zł, wpłynęło dofinansowanie z UE, wykonano 
487.812,18 zł 
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Kompleks sportowy-rekreacyjny przy „Starym Parku" 
w Byczynie” w  wysokości 500.000,00 zł, wpłynęło dofinansowanie z UE, wykonano 396.680,62 zł (spłacono tyle, 
ile zostało uruchomione) 
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie” w  wysokości 468.652,00 zł, 
zadane w toku, złożono wniosek o płatność pod koniec roku, nie wpłynęło dofinansowanie 
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna 
etap I Roszkowice” w  wysokości 2.289.189,00 zł, w związku z tym, że nie wpłynęło dofinansowanie z UE,  
nie spłacono ww kwoty 
- pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania ” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I 
Roszkowice wysokości 50.000,00 zł, spłacono 50.000,00 zł 
- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie, na zadanie „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości”  
w wysokości 1.958.929,95 zł, zadane w toku, nie uruchomiano żadnej kwoty, nie składano jeszcze wniosku  
o płatność,  
- kredyt z BS Wołczyn na zadanie „Mój Rynek w Byczynie” w  wysokości 450.000,00 zł, zadanie w toku, 
wykonano 450.000,00 zł 
 
W związku z tym, że ww kredyty i pożyczki zostały lub zostaną zaciągnięte na zadania dofinansowywane  
z Unii, inwestycje w dalszym ciągu trwają, nie wpłynęło jeszcze dofinansowanie lub wpłynęło 
dofinansowanie, ale nie minęły jeszcze trzy miesiące od daty wpływu, ww spłaty kredytów  
i pożyczek podlegają wyłączeniu z obsługi długu w kwocie 6.204.583,13 zł i zostały  wykazane w WPF.  
 
Planowane rozchody  w kwocie 1.617.400,00 zł, wykonano w kwocie 1.617.400,00 zł dotyczą: 
 
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 402.000,00 zł, wykonano 
402.000,00 zł 
-spłaty kredytu  zaciągniętego w BOŚ Opolu na budowę Orlika 2012 w wysokości 134.000,00 zł, wykonano 
134.000,00 zł 
-spłaty kredytu  zaciągniętych w BOŚ Opolu na spłatę kredytów w wysokości 145.000,00 zł, wykonano  
145.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na Trakt w Kochłowicach zaciągniętego w BOŚ Opolu w wysokości 50.000,00 zł, wykonano 
50.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na Poprawę infrastruktury w obrębie murów w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 
300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na pokrycie deficytu w ING Bank Śląski w Oleśnie w wysokości 200.000,00 zł, wykonano 
200.000,00 zł 
-spłaty kredytu na drogę w Ciecierzynie w BS Rolników w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 75.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Byczynie w ING Bank Śląski w Oleśnie  
w wysokości 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł 
-spłaty kredytu  na Drogę  i odbudowę mostu w Ciecierzynie w BS Namysłów w wysokości 111.400,00 zł, 
wykonano 111.400,00 zł 
-spłaty kredytu na spłatę kredytów i pożyczek w BS Namysłów w wysokości 100.000,00 zł, wykonano  
100.000,00 zł. 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 4 
Tabela nr 1 

 
Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań 

 Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii  

na 31.12.2014 roku 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan 

w zł 
Wykonanie w 

zł 
% 

wykona 
nia 

851   Ochrona zdrowia 205.280,00 208.060,70 101,35 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 205.280,00 208.060,70 101,35 
  0480 Wpływy z opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu 
 

138.000,00 
 

142.923,64 
 

103,57 
  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy  

na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

67.280,00 65.137,06 96,81 

   Razem 205.280,00 208.060,70 101,35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                     Załącznik nr 4 

Tabela nr 2 

 
 

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań 
 Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Narkomanii  
na 31.12.2014 roku 

 
 
Dział Rozdział Nazwa Plan 

w zł 
Wykona 
nie w zł 

% 
wykona 

nia 
851  Ochrona zdrowia 211.280,00 209.418,22 99,12 

 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 6.000,00 5.947,21 99,12 
  Wydatki bieżące w tym 6.000,00 5.947,21 99,12 
  Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 
6.000,00 5.947,21 0,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 205.280,00 203.471,01 99,12 
  Wydatki bieżące w tym: 205.280,00 203.471,01 99,12 
  Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 

samorządowego zakładu budżetowego 
 

162.280,00 
 

161.759,16 
 

99,68 
  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

 
 

10.000,00 

 
 

9.976,17 

 
 

99,76 
  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.500,00 11.762,49 94,10 
  Wydatki związane z realizacją ich statutowych 

zadań 
20.500,00 19.973,19 97,43 

  Razem 211.280,00 209.418,22 99,12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                  Załącznik nr 5 
Tabela nr 1 

 
 

Plan i wykonanie dochodów  związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami   

na 31.12.2014 roku  
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan w zł Wykonanie  

w zł 
% wyko 

nania 

010   Rolnictwo i łowiectwo 929.069,39 929.069,39 100,00 
 01095  Pozostała działalność 929.069,39 929.069,39 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

929.069,39 929.069,39 100,00 

750   Administracja publiczna 74.589,00 74.589,00 100,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie  74.589,00 74.589,00 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami  

74.589,00 74.589,00 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

97.250,00 69.880,52 71,82 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.637,00 1.637,00 100,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

1.637,00 1.637,00 100,00 

 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów 
 i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe 
 i wojewódzkie 

69.897,00 42.548,04 60,87 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

69.897,00 42.548,04 60,87 

 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.716,00 25.695,48 99,92 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

25.716,00 25.695,48 99,92 

752   Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 

800,00 800,00 100,00 



innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

801   Oświata i wychowanie 8.849,11 8.849,11 100,00 
 80101  Szkoły podstawowe 8.849,11 8.849,11 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin ) ustawami 

8.849,11 8.849,11 100,00 

851   Ochrona zdrowia 672,00 630,00 93,75 
 85195  Pozostała działalność 672,00 630,00 93,75 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin ) ustawami 

672,00 630,00 93,75 

852   Pomoc społeczna 3.150.103,58 3.146.546,78 99,89 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczki 

alimentacyjne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 

3.066.300,00 3.062.911,58 99,89 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

3.066.300,00 3.062.911,58 99,89 

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach centrum 
integracji społecznej 

13.113,00 13.111,20 99,99

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

13.113,00 13.111,20 99,99 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 8.050,19 7.928,26 98,49 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

8.050,19 7.928,26 98,49 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 1.200,00 1.200,00 100,00 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

1.200,00 1.200,00 100,00 

 85295  Pozostała działalność 61.440,39 61.395,74 99,93 
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie  
( związkom gmin ) ustawami 

61.440,39 61.395,74 99,93 

       Razem 4.261.333,08 4.230.364,80 99,27  
 
 
 



 
                

               Załącznik nr 5 
Tabela nr 2 

 
 

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej  i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami   

na 31.12.2014 roku 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan w zł Wykonanie  

w zł 
% 

wyko 
nania 

010   Rolnictwo i łowiectwo 929.069,39 929.069,39 100,00 
 01095  Pozostała działalność 929.069,39 929.069,39 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.217,05 18.217,05 100,00 
  4430 Różne opłaty i składki 910.852,34 910.852,34 100,00 

750   Administracja publiczna 74.589,00 74.589,00 100,00 
 75011  Urzędy wojewódzkie  74.589,00 74.589,00 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.244,00 61.244,00 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  11.845,00 11.845,00 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1.500,00 1.500,00 100,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

97.250,00 69.880,52 71,82 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1.637,00 1.637,00 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  1.370,00 1.370,00 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234,00 234,00 100,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 33,00 100,00 
 75109  Wybory do rad gmin, rad powiatów 

 i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe 
 i wojewódzkie 

69.897,00 42.548,04 60,87 

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.585,00 27.190,00 59,65 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.910,00 888,77 46,53 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 272,00 91,14 33,51 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.111,00 5.170,00 46,53 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.050,00 4.042,91 99,83 
  4300 Zakup usług pozostałych 6.469,00 4.792,21 74,08 
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 373,01 74,60 
 75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.716,00 25.695,48 99,92 
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.700,00 12.700,00 100,00 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 616,00 615,41 99,90 
  4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 51,99 96,28 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.480,00 4.480,00 100,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.234,00 7.230,80 99,96 
  4300 Zakup usług pozostałych 376,00 361,50 96,14 
  4410 Podróże służbowe krajowe 256,00 255,78 99,91 

752   Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 
 75212  Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 

801   Oświata i wychowanie 8.849,11 8.849,11 100,00 
 80101  Szkoły podstawowe 8.849,11 8.849,11 100,00 
  2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych  
1.361,25 1.361,25 100,00 



do realizacji stowarzyszeniom 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87,61 87,61 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  

i książek 
7.400,25 7.400,25 100,00 

851   Ochrona zdrowia 672,00 630,00 93,75 
 85195  Pozostała działalność 672,00 630,00 93,75 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  672,00 630,00 93,75 

852   Pomoc społeczna 3.150.103,58 3.146.546,78 99,89 
 85212  Świadczenia rodzinne, zaliczki 

alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 

3.066.300,00 3.062.911,58 99,89 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone  
do wynagrodzeń 

300,00 300,00 100,00 

  3110 Świadczenia społeczne 2.862.689,00 2.859.658,19 99,89 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.504,00 54.219,21 99,48 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.937,75 4.937,75 100,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 113.404,00 113.404,00 100,00 
  4120 Składki na Fundusz Pracy  1.435,00 1.373,94 95,75 
  4210 Zakup materiałów i usług 3.974,39 3.965,20 99,77 
  4300 Zakup usług pozostałych 14.350,00 14.350,00 100,00 
  

 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
2.187,86 2.187,86 100,00 

  4580 Pozostałe odsetki 8.438,00 8.435,43 99,97 
  4700 Szkolenia pracowników nie będących 

członkami korpusu służby cywilnej 
80,00 80,00 100,00 

 85213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach centrum integracji 
społecznej 

13.113,00 13.111,20 99,99 

  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  13.113,00 13.111,20 99,99 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 8.050,19 7.928,26 98,49 
  3110 Świadczenia społeczne 7.894,40 7.773,26 98,47 
  4300 Zakup usług pozostałych 155,79 155,00 99,49 
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 1.200,00 1.200,00 100,00 
  3110 Świadczenia społeczne 1.200,00 1.200,00 100,00 
 85295  Pozostała działalność 61.440,39 61.395,74 99,93 
  3110 Świadczenia społeczne 59.400,00 59.400,00 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205,39 160,74 78,28 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 990,00 990,00 100,00 
  4300 Zakup usług pozostałych 695,00 695,00 100,00 
  4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
150,00 150,00 100,00 

       Razem 4.261.333,08 4.230.364,80 99,27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                

               Załącznik nr 6 
Tabela nr 1 

 
 

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań  
 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego na 31.12.2014 roku 
 
 
Dział Rozdział § Nazwa Plan  

W zł 
Wykonanie  

w zł 
% wyko- 

nania 
010   Rolnictwo i łowiectwo 47.663,38 47.663,38 100,00 

 01042  Wyłączenie z produkcji gruntów 
rolnych 

47.663,38 47.663,38 100,00 

  6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

47.663,38 47.663,38 100,00 

851   Ochrona zdrowia 67.280,00 65.137,06 96,81 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.280,00 65.137,06 96,81 
  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) miedzy 
jednostkami samorządu terytorialnego 

67.280,00 65.137,06 96,81 

Razem 114.943,38 112.800,44 98,14 
 

 
 
Gmina Kluczbork i Wołczyn 
Na podstawie podpisanych porozumień Gmina Kluczbork i Wołczyn przekazuje nam dotacje celowe  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestników z Gminy Kluczbork i Wołczyn w Centrum Integracji 
Społecznej. 
Na planowaną kwotę 67.280,00 zł wpłynęło 65.137,06 zł. 
 
Województwo Opolskie 
Dochody majątkowe dotyczą dotacji celowej od Województwa Opolskiego w wysokości 47.663,38 zł  
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Janówce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 6 

Tabela nr 2 

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań  
 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz pomocy finansowej na 31.12.2014 roku 
Dział Rozdział § Nazwa Plan  

w zł 
Wykona 
nie w zł 

% 
wyko- 
nania 

600   Transport i ł ączność 116.000,00 116.000,00 100,00 
 60014  Drogi publiczne powiatowe 116.000,00 116.000,00 100,00 
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 
 

16.000,00 

 
 

16.000,00 

 
 

100,00 
  6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

 
 
 

100.000,00 

 
 
 

100.000,00 

 
 
 

100,00 
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

100,00 
 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży 

Pożarnej 
 

5.000,00 
 

5.000,00 
 

100,00 
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

 
 

100,00 
801   Oświata i wychowanie 8.072,00 8.072,00 100,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.072,00 8.072,00 100,00 
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu  

na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
 
 

8.072,00 

 
 
 

8.072,00 

 
 
 

100,00 
851   Ochrona zdrowia 9.000,00 4.412,76 49,03 

 85195  Pozostała działalność 9.000,00 4.412,76 49,03 
  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

9.000,00 4.412,76 49,03 

852   Pomoc społeczna 2.000,00 2.000,00 100,00 
 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 
 

2.000,00 
 

2.000,00 
 

100,00 
  2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu  

na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

 
 
 

2.000,00 

 
 
 

2.000,00 

 
 
 

100,00 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 360,00 360,00 100,00 

 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne 

360,00 360,00 100,00 

  2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

360,00 360,00 100,00 

926   Kultura fizyczna  2.000,00 2.000,00 100,00 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej  2.000,00 2.000,00 100,00 
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego 

2.000,00 2.000,00 100,00 

       Razem 142.432,00 137.844,76 96,78 
 
 



 
 

       W budżecie gminy w 2014 roku zaplanowano środki finansowe na udzielenie pomocy dla innych jednostek 
samorządowych oraz dotacje na podstawie zawartych porozumień. 

 
 

 Powiat Kluczborski 
 
1. Dotacja na zadanie majątkowe, na drogę powiatową i gminną w ramach programu "schetynówki" w kwocie 
100.000,00 zł. Dotacja została przekazana. 
2. Dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gminy 
Byczyna w kwocie 16.000,00 zł, w tym 8.000,00 zł z Funduszu sołeckiego wsi Biskupice. Przekazano 16.000,00 zł. 
3. Dotacja na organizacją nadania sztandaru  Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w kwocie 5.000,00 zł. 
Przekazano 5.000,00 zł.  

      4. Dotacja na zadania bieżące dotyczącego doradztwa metodycznego dla nauczycieli, wynikającego  
z potrzeb edukacyjnych występujących na terenie Gminy Byczyna. Kwota dotacji celowej w roku 2014 wynosi 
8.072,00 zł, uwzględniając liczbę miesięcy, w których realizowane jest zadanie o którym mowa w art.70a, ust.1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przekazano kwotę 8.072,00 zł. 
5. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej na dofinansowanie szczepień przeciwko  meningokokom grupy C 
dla dzieci z rocznika 2008 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Byczyna. Dotacja celowa  
w wysokości 9.000,00 zł została przekazana na konto bankowe Powiatu Kluczborskiego. Po rozliczeniu dotacji,  
na rachunek gminy zwrócono kwotę 4.587,24 zł. 
6. Dotacja celowa na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł  
dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dotację przekazano w całości. 

      7. Dotacja na zadania bieżące na dofinansowanie kosztów dzierżawy dystrybutora do wody pitnej  
w kwocie 360 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku. Dotacja została przekazana. 
 
Gmina Kluczbork  
Dotacja w kwocie 2.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie XL Międzynarodowego Kolarskiego 
Wyścigu Juniorów Młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”. Dotację przekazano w całości. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
         

      Załącznik nr 7 
Tabela nr 1 

 
 
 

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych   
na 31.12.2014 roku 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie  Dział Rozdział  § Plan  
w zł 

Wykona 
nie w zł 

% 
wyko- 
nania 

 Dotacje podmiotowe    838.030,00 838.030,00 100,00 

I Instytucje kultury    838.030,00 838.030,00 100,00 

1. Ośrodek Kultury w Byczynie 921 92109 2480 838.030,00 838.030,00 100,00 

 Dotacje przedmiotowe    267.280,00 266.759,16 99,81 

II Samorządowy zakład 
budżetowy 

   267.280,00 266.759,16 99,81 

1. Centrum Integracji Społecznej 
„CISPOL” w Polanowicach 

851 
852 

85154 
85232 

2650 
2650 

162.280,00 
105.000,00 

161.759,16 
105.000,00 

99,68 
100,00 

                 
                 Razem 

 
1.105.310,00 

 
1.104.789,16 

 
99,95 

 
Dotacje podmiotowe 
 
Ośrodek Kultury w Byczynie 
Zaplanowana dotacja na działalność Ośrodka Kultury wynosi 838.030,00 zł, wykonano 838.030,00 zł. 
 
Dotacje przedmiotowe 
 
Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach 
W budżecie zaplanowano dotacje przedmiotową w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w wysokości 5.128,00 zł,  
w łącznej kwocie 250.000,00 zł,  po rozliczeniu ilości osób zatrudnionych i uczestniczących w  Centrum 
zwiększono planowana dotację o kwotę 17.280,00 zł. Przekazano 162.280,00 zł. Po rozliczeniu dotacji na rachunek 
bankowy gminy dokonano zwrotu kwoty 520,84 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 



 
 

      Załącznik nr 7 
Tabela nr 2 

 
 

Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   
na 31.12.2014 roku 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie Dział Rozdział  § Plan  

w zł 
Wykonanie 

w zł 
% wykonania 

 
 

 
Dotacje podmiotowe 

   
 

812.449,64 784.870,63 96,61 

I Na realizację zadań określonych  
w ustawie o systemie oświaty 

   
 

812.449,64 784.870,63 96,61 

1. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza” 

801 80101 
 

2590 
 

579.397,15 
 

559.324,05 96,54 

 Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza” 

 80103 2590 114.135,25 114.135,25 100,00 

 Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza” 

 80110 2590 113.917,24 107.244,13 94,14 

2. Spółdzielnia Socjalna "Perunica"  
w Byczynie 

801 80106 2540 5.000,00 4.167,20 83,34 

 Dotacje celowe    138.361,25 138.337,26 99,98 

I Na realizację zadań określonych  
w ustawie o systemie oświaty 

   1.361,25 1.361,25 100,00 

1. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza” 

801 80101 2820 1.361,25 1.361,25 100,00 

II 
 

Na realizację zadań określonych  
w ustawie o ochronie zabytków 

 i opiece nad zabytkami 

921 92120  10.000,00 10.000,00 100,00 

1. Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Świętej Trójcy w Byczynie  

921 92120 2720 5.500,00 5.500,00 100,00 

2. Parafia  
pw. Najświętszej Maryi Panny 

królowej Polski 
w Polanowicach kościół filialny  

w Jakubowicach 

921 92120 2720 4.500,00 4.500,00 100,00 

III Na realizację zadań określonych  
w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

   127.000,00 126.976,01 99,98 

1. 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Byczynie 
754 75412 6190 20.000,00 20.000,00 100,00 

  851 85154  10.000,00 9.976,17 99,76 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Byczynie 
  2820  4.000,00 4.000,00 100,00 

3. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza” 

  2820  2.000,00 1.992,00 99,60 

4. Gminny Uczniowski Klub Sportowy    2820  2.000,00 2.000,00 100,00 
     5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

wsi Miechowa 
  2820  2.000,00 1.984,17 99,21 



  851  85195   3.000,00 3.000,00 100,00 

6. Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi 
Kluczborskiej Św. Ojca Pio” 

  2820  3.000,00 3.000,00 100,00 

  921 92195  14.000,00 14.000,00 100,00 

7. Stowarzyszenie Animacji Lokalnej 
"Arkona" 

  2820  10.000,00 10.000,00 100,00 

8. Stowarzyszenie Popierania 
Zaradności Życiowej i Pomocy 

Wzajemnej w Byczynie 

  2820 4.000,00 4.000,00 100,00 

  926 92605  80.000,00 79.999,84 100,00 

9. Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
Byczyna 

  2820 26.600,00 26.600,00 100,00 

10. Gminne Zrzeszenie „Ludowe 
Zespoły Sportowe” 

  2820 34.600,00 34.599,84 100,00 

11. Ludowy Klub Sportowy „Hetman 
Byczyna” 

  2820  14.800,00 14.800,00 81,08 

12. Byczyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „Tarcza”  

  2820  4.000,00 4.000,00 100,00 

  
Razem 

               
950.810,89 923.207,89 97,10

 
 
 
Dotacje podmiotowe 
Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty na podstawie porozumienia  
ze Stowarzyszeniem Oświatowym TARCZA zostały przekazane dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie 
oraz dla Spółdzielni Socjalnej "Perunica". 

Dotacje celowe 
Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zostały 
przekazane, zgodnie z zawartymi umowami dla dwóch parafii w naszej gminie. Łącznie przekazano 
10.000,00 zł  
 
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Polanowicach otrzymała 
dotację w wysokości 4.500,00 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji 
konserwatorskiej na wymianę podwalin ścian zrębowych oraz wymianę porażonego drewna  
w Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jakubowicach. W dniu 16.12.2014 r. 
zostało złożone sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej, koszt realizacji całości zadania wyniósł 
11.070,00 zł.  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Byczynie otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.500,00 
zł na konserwacje i restaurację obrazu – Święta Rodzina. W dniu 13.11.2014 r. zostało złożone 
sprawozdanie z realizacji zadania. Koszt całego zadania wyniósł 12.795,54 zł.  

Dotacje celowe zostały rozliczone poprawnie, a sprawozdania zatwierdzone przez Burmistrza. 
 
Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty 
W tej kategorii udzielono dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego TARCZA z przeznaczeniem  dla Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kostowie. Środki pochodzące z budżetu państwa, zadania zlecone do realizacji,  
z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów promocyjnych. 
 
 
 



 
Dotacje na realizację zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
realizowane były w kilku obszarach: 
 
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie zrealizował projekt pt. "Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako 
antidotum na wszelkie uzależnienia i patologie społeczne". Projekt polegał na realizacji zajęć sportowo-
rekreacyjno-integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin patologicznych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Były to zajęcia z unihokeja, koszykówki, warcabów, tenisa, piłkarzyków. 
W 70 godzinach zajęć uczestniczyło 15 osób. Podczas wakacji odbywały się zajęcia na basenie miejskim  
w Byczynie. W ramach projektu odbyły się także turnieje i konkursy z tenisa stołowego oraz gier stolikowych  
a także rodzinnego turnieju tenisa stołowego dla par rodzice – dzieci, w których wzięło udział ok. 30 osób. Umowa 
nr 12/2014 została podpisana dnia 17 marca 2014 r. Koszt realizacji całości  zadania wyniósł 6.800,00 zł, z czego 
dotacja z budżetu gminy to 2.000,00 zł. 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa  zrealizowało projekt pn. "Wspólnota nie jedno ma imię".  
W ramach zadania odbyły się warsztaty integracyjne dla 30 dzieci i młodzieży, w postaci organizacji gier, zabaw, 
zajęć tanecznych i plastycznych. Utworzono  "Klub kuchcika" do którego przystąpiły 53 osoby, które uczestniczyły 
w 5 spotkaniach kulinarnych. W ramach projektu miały miejsce także zajęcia z animatorem kultury, który zabawiał 
dzieci i młodzież podczas imprez i uroczystości lokalnych. Zorganizowano akcję sadzenia krzewów i sprzątania 
parku, w którą zaangażowało się 18 osób oraz uprzątnięcia boiska, w której wzięło udział 15 osób. Odbyło się także 
szkolenie dla rodziców mające na celu promowanie prawidłowych postaw rodzicielskich a także dwa ogniska 
integracyjne dla 60 osób. Umowa nr 14/2014 została podpisana 31 marca 2014 r.  Koszt realizacji całości zadania 
wyniósł 4.300,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 1.984,17 zł.  
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie zrealizowała projekt pn. " Orkiestra dęta – spędź z nami swój wolny czas". 
W ramach projektu  prowadzone było doskonalenie gry na instrumentach dętych, udział w występach artystycznych 
i próbach. W ramach zadania zakupiono 7 kompletów umundurowania, oraz przeprowadzony został remont  
5 instrumentów muzycznych. Umowa nr 13/2014 została podpisana 6 marca 2014 r.  Koszt realizacji całości 
zadania wyniósł  4.867,57 zł z czego dotacja z budżetu gminy to 4.000,00 zł. 
 
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza" zrealizowało projekt pn. "Bo wszystkie dzieci nasze są...".  
W okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia 2014 odbyło się 16 godzin zajęć profilaktycznych  
i 16 godzin zajęć sportowych oraz zorganizowano wyjazd do ZOO. Zajęcia te miały na celu kształtowanie 
aktywności ruchowej  i zabawy w grupie, rozwijanie twórczości dziecięcej, kształtowanie umiejętności 
interpersonalnych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, kształtowanie umiejętności wyrażania 
się w różnych formach. Umowa nr 15/2014 została podpisana dnia 18 marca 2014 r.  Koszt realizacji całości  
zadania wyniósł 5.800,00 zł,  z czego dotacja z budżetu gminy to 1.992,00 zł. 
 
Ochrona i promocja zdrowia 
Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio" zrealizowało projekt pn. "Szkolenie zespołu 
medycznego oraz wolontariuszy jako możliwość utrzymania wysokiego standardu opieki paliatywnej  
nad pacjentami Gminy Byczyna". Udział zespołu medycznego i wolontariuszy w specjalistycznych szkoleniach 
przyczynił się do uzyskania fachowej wiedzy, umiejętności oraz zapoznania się z nowoczesnymi metodami opieki 
paliatywnej, a tym samym podniósł standard opieki nad pacjentami, korzystającymi z opieki medycznej w Byczynie 
i nie tylko. Umowa nr 16/2014 została podpisana 31 marca 2014 r.  Koszt realizacji całości  zadania wyniósł 
3.100,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 3.000,00 zł. 
 
 
Mała dotacja 
Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej  
w Byczynie zrealizowało zadanie pt. "Byczyna moja Gmina. Tu się wychowałem, z nią się utożsamiam, tutaj 
pozostaję". W ramach zadania został przeprowadzony konkurs wiedzy o historii Byczyny, gry i zabawy historyczne 
dla dzieci, odbył się koncert historyczny oraz prezentacja multimedialna w plenerze. Celem projektu było 
uzmysłowienie mieszkańcom gminy, jak ważny jest patriotyzm lokalny i że należy się z nim utożsamiać, ale ponad 
to integracja środowiska lokalnego, kształtowanie postaw patriotycznych i narodowych wśród społeczeństwa. 
Umowa nr 22/2014 została podpisana 3 lipca 2014 r.  Koszt realizacji całości zadania wyniósł 4.000,00 zł, z czego 
dotacja z budżetu gminy to 4.000,00 zł.  



 
Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA realizowała zadanie z zakresu Turystyki i krajoznawstwa  
pn. Teledysk promocyjny. Celem zadania było opracowanie koncepcji teledysku promującego Byczynę  
i jej zabytki, nagranie go, montaż i wybór scen oraz promocja w mediach i sieci. Umowa nr 23/2014 została 
podpisana 29 sierpnia 2014 r.  Koszt realizacji całości  zadania wyniósł 10.000,00 zł z czego dotacja z budżetu 
gminy to 10.000,00 zł. 
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
 
Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Byczynie zrealizował zadania publiczne pn: 
 
- "Ruch to zdrowie".  Realizacja projektu zapewniła dzieciom z PSP w Roszkowicach możliwość spędzenia 
wolnego czasu oraz angażowania się uczniów do różnorodnych form aktywności fizycznej. Odbyło się 27 godzin 
zajęć z zakresu: piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego, unihokeja i innych popularnych wśród 
dzieci gier oraz zabaw na nowym boisku wielofunkcyjnym. Został zakupiony także sprzęt sportowy. Umowa  
nr 11/2014 została  podpisana 17 marca 2014 r.  Koszt realizacji całości  zadania wyniósł  1.015,00 zł, z czego 
dotacja z budżetu gminy to 700,00 zł. 
 
- "Środowiskowa grupa gier zespołowych" – była kontynuacją zadania z roku 2013 z rozszerzeniem o piłkę ręczną. 
W zajęciach odbywających się 2 godziny tygodniowo na sali sportowej i boisku w Biskupicach wzięło udział 16 
osób z klas III i IV. W ramach zadania dzieci miały zajęcia z różnych dyscyplin sportowych w zakresie piłki 
siatkowej i piłki ręcznej, czego efektem są zajmowane wysokie miejsca w zawodach powiatowych i wojewódzkich. 
Zajęcia miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do gry w piłkę ręczną i siatkową na wysokim poziomie. 
Szkolenie uczniów odbywało się w oparciu o nowoczesne metody treningowe, specjalistyczne przyrządy i bardzo 
dobrej jakości sprzęt sportowy. Umowa  nr 10/2014 została podpisana 13 marca 2014 r. Koszt realizacji całości 
zadania wyniósł 2.034,64 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 1.800,00 zł. 
 
- "Tenis stołowy, jako forma upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Gminy 
Byczyna". Celem zadania było upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej ze środowiska 
miejsko – wiejskiego oraz wspieranie sportu i rekreacji poprzez organizację zajęć propagujących grę w tenisa 
stołowego. W ramach zadania odbyło się 320 godzin zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz treningów 
przygotowawczych do turniejów. Rozegrano 4 turnieje  o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Umowa nr 9/2014 
została podpisana 13 marca 2014 r.  Koszt realizacji całości zadania wyniósł 15.230,08 zł, z czego dotacja z budżetu 
gminy to 7.000,00 zł. 
 
- "Karate sposobem na zdrowe życie" – projekt zakładał upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci  
i młodzieży z terenów Gminy Byczyna poprzez zajęcia karate, które odbywały się na sali przy basenie miejskim w 
Byczynie.  W ramach projektu 30 osób, tj. dzieci i młodzież wzięło udział w turniejach karate o różnym zasięgu 
(zawody lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe) a także w seminariach, szkoleniach i obozach sportowych. 
Celem zadania było wyrobienie predyspozycji sportowych i osobistych, rozwianie nawyku aktywnego spędzania 
wolnego czasu i zdrowej rywalizacji sportowej. Umowa nr 8/2014 została podpisana 6 marca 2014 r.  Koszt 
realizacji całości  zadania wyniósł  19.006,60 zł,  z czego dotacja z budżetu gminy to 7.000,00 zł. 
 
- "Sport dla tych, którzy go najbardziej potrzebują" – W ramach projektu pomocą zostały objęte dzieci i młodzież  
z Gminy Byczyna z dysfunkcją ruchu, słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Były to zajęcia rekreacyjne  
z elementami tenisa stołowego, indywidualne zajęcia usprawniające oraz udział w Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Zorganizowano 100 godzin zajęć. Umowa nr 7/2014 została podpisana 13 
marca 2014 r. Koszt realizacji całości zadania  wyniósł  3.900,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 1.500,00 zł. 
 
Projekt pn. "Mistrz Szachownicy w Byczynie".  W ramach zadania zorganizowano 16 godzin zajęć szachowych  
i 12 godzin zajęć ruchowych oraz Mistrzostwa gry w szachy. Umowa nr 20/2014 została podpisana 1 lipca 2014 r. 
Koszt realizacji całego zadania wyniósł 1820,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy 1.500,00 zł.  
 
Projekt pt. "Mistrzostwa Gminy Byczyna w tenisie stołowym". Zadanie polegało na organizacji 20 godzin zajęć  
z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Zajęcia zakończyły się turniejem o Mistrzostwo Gminy 
Byczyna. Głównym celem zadania było wsparcie sportu oraz upowszechnienie kultury fizycznej w środowisku 
miejsko-wiejskim. Całość kosztów realizacji zadania wyniosła 2014,00 zł, z czego dotacja z budżetu Gminy 
1.100,00 zł.  
 



Projekt "Jak ryba w wodzie – nauka pływania w Gminie Byczyna". Zadanie polegało na zorganizowaniu lekcji 
nauki pływania. Zorganizowano 140 godzin zajęć nauki pływania dla 105 uczniów z terenu gminy Byczyna. W ten 
sposób zadanie przyczyniło się do upowszechnienia kultury fizycznej wśród młodego pokolenia. Umowa  
nr 19/2014 została podpisana 1 lipca 2014 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 22.150,02 zł, z czego 
dotacja z budżetu Gminy to 6.000,00 zł.  
 
Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe "Tarcza"  zrealizowało projekty: 
 
- "Zdrowym znaczy uśmiechniętym", który spowodował uruchomienie w Kostowie zajęć niwelujących wady 
postawy u dzieci zamieszkujących teren gminy, w szczególności  miejscowości Kostów, Janówka oraz Miechowa. 
Wsparcie odbyło się w postaci zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ilości 36 godzin zajęć oraz 5 wyjazdów na kryty 
basen do Ostrzeszowa. Wsparciem zostało objętych 25 dzieci. Umowa nr 6/2014 została podpisana 18 marca  
2014 r.  Koszt realizacji całości zadania wyniósł 5.960,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 3.000,00 zł . 
 
- "Wyginam śmiało ciało" – W ramach zadania zostały uruchomione w sali Ośrodka Kultury w Byczynie zajęcia 
ruchowe upowszechniającą kulturę fizyczną osób starszych. W ramach zadania zorganizowano 16 godzin zajęć, w 
których wzięło udział 15 osób. Celem projektu było upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób starszych z 
terenu gminy, a także racjonalne zagospodarowanie seniorom czasu wolnego. Umowa nr 5/2014 została podpisana 
18 marca 2014 r. Koszt realizacji całości zadania  wyniósł  1.780,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy 
 to 1.000,00 zł. 
 
 
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Byczynie zrealizowało projekty: 
 
- "Ruch to zdrowie" – projekt zakładał zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy 
Byczyna w szczególności zamieszkujących miejscowości Paruszowice, Dobiercice, Chudobę oraz Pszczonki. Grupą 
docelową było 31 osób, tj. dzieci i młodzież w wieku szkolnym, która trenowała 80 razy i rozegrała 25 spotkań 
piłkarskich. Działania te miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodego pokolenia oraz propagowanie 
aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. Przyczyniły się także do aktywizacji środowiska wiejskiego 
poprzez prowadzenie zajęć sportowych. Umowa nr 4/2014 została podpisana 14 marca 2014 r. Koszt realizacji 
całości zadania wyniósł  8.900,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 3.500,00 zł. 
 
- "Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim – Nasale". Zadanie polegało na organizacji zajęć  
z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego Nasale, Pogorzałka, Pszczonki, Gosław, Wojsławice. 
Zajęcia odbyły się na boisku, w ilości 75 godzin treningowych. Grupa 21 osób wzięła udział w 25 spotkaniach 
piłkarskich. Celem głównym było propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży. Umowa nr 3/2014 została podpisana 14 marca 2014 r. Koszt realizacji całości zadania wyniósł  
9.250,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 3.500,00 zł. 
 
- „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim – Proślice, Polanowice" – zadanie było adresowane 
do mieszkańców sołectwa Proślice i Polanowice. Grupą docelową było 70 osób, tj.  dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym. Grupa tych osób uczestniczyła w 98 meczach piłkarskich i 6 turniejach. Na dwóch boiskach 
przeprowadzono 250 treningów piłkarskich. Celem zadania było  propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego 
wypoczynku, a także uświadomienie młodemu pokoleniu o istniejących możliwościach aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Umowa nr 2/2014 została podpisana 14 marca 2014 r. Koszt realizacji całości zadania wyniósł  
36.650,00 zł, z czego dotacja z budżetu gminy to 18.999,84 zł.  
 
Gminne Zrzeszenie Ludowy Klub Sportowy” w Byczynie zrealizowało projekt "Upowszechnianie kultury fizycznej 
w środowisku wiejskim Gminy Byczyna". Zadanie polegało na realizacji zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Byczyna dla grupy 25 osób. Zorganizowano 20 treningów i 24 spotkania piłkarskie. 
Umowa nr 18/2014 została podpisana 1 lipca 2014 r. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 15.400,00 zł, z czego 
dotacja z budżetu gminy 8.600,00 zł.  
 
Ludowy Klub Sportowy "Hetman" Byczyna  zrealizował projekt pt. "Piłka Nożna - sport dla każdego", w ramach 
którego przeprowadzono 200 jednostek treningowych (po dwa treningi tygodniowo) dla 60 zawodników. 
Rozegrano 60 meczów ligowych oraz sparingowych na trzech szczeblach – seniorzy w Klasie B, juniorzy II liga, II 
liga trampkarzy w lidze powiatowej. W ramach zadania został także zakupiony sprzęt sportowy: obuwie, rękawice, 
stroje sportowe. Celem zadania było rozwijanie u uczniów zdolności piłkarskich za pomocą treningów i udział w 



meczach mistrzowskich i sparingowych. Umowa nr 1/2014 została podpisana 27 marca 2014 r. Koszt realizacji 
całości zadania wyniósł 14.457,28 zł ,z czego dotacja z budżetu gminy to 12.000,00 zł. 
 
Ludowy Klub Sportowy "Hetman" Byczyna zrealizował również projekt "Wakacyjne Mistrzostwa Świata". Zadanie 
polegało na organizacji zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Byczyna. 
Przeprowadzono 84 godziny zajęć z piłki nożnej dla 6 grup młodzieżowych. Zakupiono 8 szt. piłek, 8 szt., koszulek 
na nagrody oraz zorganizowano Wakacyjne Mistrzostwa Świata, podczas których zorganizowano 15 spotkań  
z udziałem 6 drużyn. Umowa nr 17/2014 została podpisana 1 lipca 2014 r. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 
3043,00 zł, a kwota dofinansowania z budżetu gminy to 2.800,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 11 
 
 

Informacja z realizacji  planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego 
na 31.12.2014 roku 

 
Dział   852 –  Pomoc społeczna 
Rozdział 85232- Centra integracji społecznej  
 
PRZYCHODY: 
plan                    1 062 107,99 zł 
wykonanie                      925.343,49 zł                        87,12%        
               
§ 0830 – Wpływy z usług  
plan           339 827,00 zł 
wykonanie          250 986,57 zł                        73,86%                     
 
§ 0920 – Pozostałe odsetki      
plan                      0,00 zł 
wykonanie                   11,93 zł                               
 
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów      
plan                      0,00 zł 
wykonanie                     2,95 zł                               
  
§ 2460 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację 
zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki przekazane przez Powiatowy 
Urząd Pracy na świadczenia integracyjne dla uczestników Centrum – zaplanowano 35 osób/miesięcznie, faktyczny 
stan średnia 37 osób/miesięcznie) 
plan            441 107,00 zł 
wykonanie            375 736,24 zł                       85,18% 
 
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 
plan                        267 280,00 zł   
wykonanie                       266 759,16 zł                       99,81%  
 
Inne zwiększenia – w związku z decyzją organu stanowiącego o zwolnieniu zakładu z wpłaty nadwyżki 
wypracowanej w ubiegłym roku, zakład osiągnął dodatkowy przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania aktywów 
obrotowych, który ma być przeznaczony na zakupy inwestycyjne. 
plan                          13 893,99 zł   
wykonanie                         13 893,99 zł                         100%  
  
Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. 
 
plan              20.000,00 zł  
wykonanie                          -6.221,66 zł                                
    
KOSZTY: 
plan                    1 062 107,99 zł 
wykonanie                      954.523,18 zł                       89,87%  
 
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, posiłki 
regeneracyjne dla uczestników Centrum) 
plan             24 500,00 zł 
wykonanie                        16 193,32 zł                        66,10% 
 
§ 3110 – Świadczenia społeczne (świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy) 
plan                       345 912,00 zł   
wykonanie                       291 125,31 zł                        84,17% 



 
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 
plan                       273 415,00 zł  
wykonanie                      268 975,68 zł                        98,38% 
 
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
plan             22 955,00 zł 
wykonanie            22 214,25 zł                        96,78% 
  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne  
plan                       146 954,00 zł 
wykonanie                      131 599,28 zł             89,56% 
 
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 
plan               5 762,00 zł   
wykonanie              4 691,57 zł            81,43% 
  
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 
plan             21 000,00 zł 
wykonanie            18 345,00 zł             87,36% 
 
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do ciągników i samochodów służbowych, materiały 
biurowe, środki czystości, artykuły niezbędne do prowadzenia warsztatów z uczestnikami Centrum oraz materiały 
wykorzystywane do bieżącej działalności i  działalności usługowej w ramach warsztatów) 
plan                         75 380,00 zł  
wykonanie            51 261,92 zł                        68,01% 
 
§ 4260 - Zakup energii 
plan             15 800,00 zł 
wykonanie                        15 403,84 zł                        97,50%  
  
§ 4270 – Zakup usług remontowych 
plan               5 000,00 zł 
wykonanie              1 436,68 zł             28,74% 
  
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 
plan               2 750,00 zł 
wykonanie              2 400,00 zł             87,28%  
 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, przeglądy okresowe-badania techniczne gaśnic i 
pojazdów, usługi związane z naprawą pojazdów, usługi BHP, kominiarskie i pocztowe, usługa monitoringu obiektu 
Centrum) 
plan                       54 872,00 zł  
wykonanie                      54 094,55 zł             98,59% 
  
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet 
plan                         1.080,00 zł 
wykonanie               850,63 zł                78,77% 
 
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
telefonicznej 
plan             1 800,00 zł   
wykonanie            1 556,48 zł            86,48% 
  
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej 
plan             2 400,00 zł 
wykonanie            1 163,97 zł            48,50% 
 



§ 4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy, delegacje) 
plan                         3 600,00 zł 
wykonanie            3 315,12 zł            92,09% 
 
§ 4430 – Różne opłaty i składki (polisy NNW uczestników, polisy ubezpieczeniowe pojazdów, polisa 
ubezpieczenia mienia i obiektu Centrum) 
plan                       15 000,00 zł 
wykonanie          10 929,00 zł                          72,86% 
 
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
plan           10 334,00 zł  
wykonanie          10 334,00 zł                        100,00% 
 
§ 4480 – Podatek od nieruchomości                                                                                              
 plan                                               18 000,00 zł  
wykonanie                      15 846,00 zł                          88,04% 
 
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za trwały zarząd)                                                                                        
plan                200,00 zł  
wykonanie                           178,38 zł                         89,19% 
 
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        
plan             1.500,00 zł  
wykonanie                           230,00 zł                          15,34% 
 
§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych  – w związku  
z niewykorzystaniem środków na planowany zakup inwestycyjny, środki zostaną wykorzystane na powyższe  
w roku 2015. 
plan           13 893,99 zł  
wykonanie                                0,00 zł                                0% 
 
Środki własne zarezerwowane na inwestycje 
wykonanie          13.893,99 zł 
 
Odpisy amortyzacyjne 
plan                    0,00 zł  
wykonanie                      17.952,65 zł                                
 
Inne zmniejszenia 
plan                    0,00 zł  
wykonanie                           531,56 zł                                

 

Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. 
 
plan              20.000,00 zł  
wykonanie                        -35.401,35 zł                                

 

Centrum Integracji Społecznej CISPOL  realizuje zadania własne JST związane między innymi  

z aktywizacją osób dysfunkcyjnych poprzez reintegrację społeczną i zawodową, które maja wpływ  

na wypracowanie dochodów własnych. Naszą ideą w ramach reintegracji społecznej jest kształcenie umiejętności 

pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz wyrównywanie szans na rynku lokalnym. Referat reintegracji 

prowadzi zajęcia  indywidualne i grupowe z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla wszystkich 

uczestników.  Uczestnikami Centrum są osoby bezdomne, długotrwale bezrobotne,  niepełnosprawne, po zakładzie 

karnym oraz po leczeniu alkoholowym. Z obserwacji specjalistów pracujących z uczestnikami wynika, 

że uczestnikami są osoby w coraz większym stopniu uzależnione od swoich nałogów i od pomocy społecznej.   



Uczestnicy podnoszą  swoje  kwalifikacje w warsztatach reintegracji zawodowej: 

 -warsztat stolarsko-budowlany  

 - warsztat gońców 

             - warsztat pielęgnacji terenów zielonych 

              - warsztat  rękodzieła artystycznego min. produkcja eko-torebek, toreb z lnu i juty oraz innych wyrobów                         

              - warsztat gospodarstwa domowego w ramach, którego warsztatu uczestnicy pod okiem instruktora  sami         

przygotowują sobie posiłki. 

 W ramach w/w warsztatów świadczyliśmy  usługi   dla osób fizycznych, instytucji oraz przedsiębiorców między 

innymi dla OPS  i OSP Byczyna, Gmina Byczyna ,Spółdzielnia Socjalna UHP, PHU,  sołectwo Paruszowice, 

Powiat Kluczborski ,Okręg PZW, Rodzinny Ogród Działkowy, Publiczne Przedszkole Byczyna , ZSGLiZ  

w Byczynie,  Grenn Broker,  Ośrodek Kultury w Byczynie, Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, szkoła 

podstawowa w Kostowie , Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej, Polski Instytut Prawa, CIS Łazy, 

PPHU Kan Zet, Wspólnota Mieszkaniowa Polanowice  93 b, Animator Marcin  Sławiński, Wspólnota 

Mieszkaniowa  ul. Okrężna 27 i 28, Chempest Ligota ,Komitet Wyborczy PSL  Opole, Stowarzyszenie Nad 

Stawem Biskupice, Dwór Zaciszy, LGD Górna Prosna , Stowarzyszenie ADELFI  z Ełku ,Wspólnota 

Mieszkaniowa Biskupice, Akademia Przedsiębiorczości  Starachowice, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 

Spółdzielnia Socjalna Perunica  i Gród, Feldman  Restaurant,  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

PHU Andrzej Witczak, Fundacja Aktywizacja Warszawa , PHU EURO- Kal K.Kalista , Gruner Consulting,  Zakład 

Usługowy Enerbacz, ABC Recykling, Optimum  Colsunting,  Group  sp. z o.o.  Rzeszów. 

 Prace dla tych podmiotów dotyczyły min. usług stolarskich, porządkowych , ogrodniczych , gastronomicznych 

przesyłek listowych, rękodzielniczych . 

 Ważnym elementem realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego są działania z zakresu 

reintegracji społecznej . Nasi podopieczni wzięli udział w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania  podmiotów 

ekonomii społecznej  w ramach  wizyty  studyjnej  w miejscowości  Rzeczka  organizowanej przez BIGS . Wszyscy 

uczestnicy zostali objęci wsparciem psychologicznym i doradczym.     

Centrum przygotowało  andrzejki, mikołajki i paczki  dla dzieci naszych podopiecznych. wieczerzę wigilijn ą, 

paczki świąteczne dla uczestników  oraz zorganizowaliśmy konkurs plastyczny z nagrodami dla dzieci naszych 

podopiecznych. 

Byliśmy współorganizatorem gminnego  konkursu na najlepszą potrawę domową wraz z Ośrodkiem Kultury  

oraz festynu  świątecznego  szkół  z gminy Byczyna.  Wzięliśmy udział w międzynarodowym konkursie 

kulinarnym w grodzie rycerskim oraz w konkursie kulinarnym między podmiotami z gminy Byczyna w parku 

miejskim, gdzie zajęliśmy  pierwsze miejsce. Centrum reprezentowało również gminę Byczyna na ogólnopolskim 

festiwalu kultur kulinarnych w Puszczy Kampinoskiej w ramach LGD Górna Prosna.  Pomagaliśmy   

przy organizacji dożynek gminnych w Janówce. Udział we wrześniowych obchodach EDD w Kluczborku przyniósł 

nam III miejsce za najatrakcyjniejsze stoisko. Produktami z warsztatu rękodzieła artystycznego wsparliśmy bal 

charytatywny na rzecz Publicznego Przedszkola w Byczynie. Współpracowaliśmy przy realizacji projektu 

,,Byczyna moja gmina. Tu się wychowałem, z nią się utożsamiam, tutaj pozostaję ‘’. 

Otrzymaliśmy   zaproszenie do kancelarii prezydenta z okazji dnia pracownika socjalnego, gdzie nasz pracownik 

otrzymał nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za swoją dotychczasową pracę  w Centrum,  

co oczywiście ma duży wpływ na naszą promocję. 



 
                                                                                                  


